ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP.

Ata da reunião realizada em vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois
mil e dezoito, na sala nove do CEC, sito à Rua Prudente de Moraes, na cidade
de Salto SP, às dezoito horas, com os membros do CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇAO e a Chefe de gabinete Sandra. O presidente abriu a reunião
agradecendo a presença de todos. Informou sobre a posse do novo integrante
a representante de pais da educação do ensino fundamental municipal
(suplente) a Sra. Tatiane Fernanda Alves dos Santos. Leu a pauta do dia:
P.M.E. e Educaseg. O presidente apresentou a carta de desligamento do
C.M.E. da Sra. Elaine Aparecida Lima, representante titular dos docentes da
educação infantil I municipal (creche). Esse membro no momento está sem
representante. A representante titular de pais da educação infantil municipal
Paula Carolina Coppe Valle, entrou em contato com o presidente para se
desligar do conselho também, porém até o momento não apresentou sua carta
de desligamento. Seguindo a pauta o presidente Rodrigo apresentou aos
conselheiros os documentos que recebeu junto com a chefe de gabinete da
SEME Fernanda Barbutto, sobre o Plano Municipal de Educação e comentou
sobre a reunião de apoio técnico em Itu no dia 16 de maio com o coordenador
regional Celso Iversen. Na reunião foi apresentada uma plataforma Busca Ativa
Escolar, que ajuda no combate a exclusão escolar em parceria com a UNICEF.
Somente o prefeito e o secretário de educação têm a senha de acesso. Será

agendada uma reunião com a equipe de monitoramento do P.M.E. para
começar a busca de informações sobre o andamento da lei 3472/2015 e iniciar
preenchimento do relatório de monitoramento. O relatório de versão final de 26
de junho de 2015 à 26 de junho de 2017 está com a equipe técnica da SEME
que irá fazer a toda a revisão, assim que pronto o secretário de educação
assina e enviará ao coordenador regional. Eles têm até setembro para enviar.
O FUNDEB criado através do artigo 212 da Constituição Federal de 1988 está
previsto até 2020. Foi realizada uma breve explanação sobre o relatório de
monitoramento

e

apresentado

o

site

P.N.E.

para

acompanhar

o

desenvolvimento do município, frente ao plano nacional de educação. O
presidente disse que a partir de 2019 o MEC irá avaliar a educação infantil,
através de questionários para os professores e direção da unidade escolar, por
conta da B.N.C.C. As 19:00 comparece, a convite do C.M.E. Sandra Aparecida
de Souza Leme chefe de gabinete da secretaria de Ação Social. O presidente
comunicou sobre o problema das drogas, violência e vandalismo nas escolas.
Fez uma breve explanação a Sandra, sobre como foi a construção do projeto
EDUCASEG (Conselho Municipal de Educação e Conselho Municipal de
Segurança) com apoio das autoridades municipais, comunidade e conselhos
municipais. Sandra comenta sobre a participação dos outros órgãos nessa
reunião. O presidente Rodrigo disse que foi até a promotora da Comarca de
Salto-SP Alessandra Koga, junto com o secretário de educação e membro do
C.M.E. José Carlos Grigolletto se informar do projeto, pois se passará um ano.
A promotora leu o projeto e afirma que não compete a ela tomar essa decisão,
pois não tem essa autonomia de fazer o encaminhamento e deu a sugestão de
encaminhar a secretaria de Ação Social com o apoio do CRAS e CREAS,
assim que realizarem a leitura, Rodrigo vai marcar uma data e reunir todos os
órgãos para debater as idéias e sugestões para a ação educativa. A Sra.
Sandra comentou sobre uma ação com o nome Faça Bonito a respeito da
violência com as crianças. Explicou que existem ações nos CRAS em cada
território, onde as crianças sugerem os assuntos. Estão tratando sobre a
violência, através de campanhas (conferências). Ainda explicou que os
conselhos dos direitos das crianças, devem estar presentes para ajudar na
ação contra a violência. Ela pediu para convidar o C.M.D.C.A. órgão muito
importante para estar presente na próxima reunião que for retornar o assunto.

O presidente Rodrigo mostrou a agenda de trabalho do processo de
monitoramento e avaliação do P.M.E. organização do trabalho, estudo do
plano, monitorar continuamente as metas e estratégias e avaliação periódica
do plano com as ações, os responsáveis e os prazos de conclusão. Rodrigo vai
enviar no e-mail de Sandra o projeto, e assim que fizerem a leitura, vai retornar.
O presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.
Nada mais. Eu Rodrigo Lucas de Oliveira presidente e conselheiro do C.M.E.
digitei a presente ATA a qual será lida e assinada pelos presentes.
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